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Област стручног 
усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 
обуке 

Радни односи 

Начин 
спровођења 
стручног 

усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 
организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

Актуелне теме којима је у фокусу тумачење и примена нових или измена 
и/или допуна постојећих прописа из области радних односа 

Циљ програма Упознавање службеника са актуелним питањима примене важећих 
прописа у области радних односа 

Циљна група којој 
је програм 
намењен 

Службеници који обављају правне послове у области радних односа 

 

 
Област стручног 

усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 
обуке 

Култура 

Начин 
спровођења 

стручног 

усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 
организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

Актуелне теме којима је у фокусу тумачење и примена нових или измена 
и/или допуна постојећих прописа из области културе 

Циљ програма Упознавање службеника са актуелним питањима примене важећих 
прописа у области културе 

Циљна група којој 
је програм 
намењен 

Свим службеницима, нарочито службеници који обављају правне 
послове у области културе 

 

 

 
Област стручног 
усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 
обуке 

Јавно информисање 

Начин 
спровођења 
стручног 
усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 
организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

Актуелне теме којима је у фокусу тумачење и примена нових или измена 
и/или допуна постојећих прописа из јавног информисања 

Циљ програма Упознавање службеника са актуелним питањима примене важећих 
прописа у области јавног информисања 

Циљна група којој 
је програм 

намењен 

Свим службеницима, нарочито службеници који обављају правне 
послове у области јавног информисања 

 

 

 



 
Област стручног 
усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 

обуке 

Односи с верским заједницама 

Начин 
спровођења 
стручног 
усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 
организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

Актуелне теме којима је у фокусу тумачење и примена нових или измена 
и/или допуна постојећих прописа из области односа с верским 
заједницама 

Циљ програма Упознавање службеника са актуелним питањима примене важећих 
прописа у области односа с верским заједницама 

Циљна група којој 
је програм 
намењен 

Службеници запослени у сектору за односе с верским заједницама, 
нарочито службеници који обављају правне послове у области односа с 
верским заједницама 

 

 

 

 
Област стручног 
усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 
обуке 

Заштита података о личности 

Начин 

спровођења 
стручног 
усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања и други облици организовања стручног 

усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

Увод у GDPR (General Data Protection Regulation) и принципи заштите 
личних података  

Планирање и имплементација GDPR-а 
Мониторинг GDPR compliance-а и сертификациони испит  

Циљ програма Развијање компетенција и знања потребних за вођење свих процеса у 
складу са захтевима прописа из области заштите података о личности, а 

нарочито Опште одредбе о заштити података, у циљу разумевања 
основних принципа приватности и упознавање са улогом, дужностима и 

обавезама службеника за заштиту података 

Циљна група којој 
је програм 
намењен 

Свим службеницима, нарочито лицима овлашћеним за приступ личним 
подацима запослених, службенику задуженом за уређење интернет 
презентације Секретаријата, као и лицу задуженом за пружање 
информација од јавног значаја.  

 

 
Област стручног 

усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 
обуке 

Плански систем и управљање јавним финансијама 

Начин 
спровођења 

стручног 
усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 
организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

Актуелне теме којима је у фокусу тумачење и примена нових или измена 
и/или допуна постојећих прописа из области планског система и 
управљања јавним финансијама 

Циљ програма Унапређивање знања службеника из области планског система и 
управљања јавним финансијама 

Циљна група којој 
је програм 
намењен 

Службеници на радним местима у одељењу за материјално – 
финансијске послове 

 

 

 

 



 
Област стручног 
усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 

обуке 

Управљање финансијским средствима и финансијско 

извештавање  

Начин 
спровођења 
стручног 
усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 
организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

Актуелне теме којима је у фокусу тумачење и примена нових или измена 
и/или допуна постојећих прописа из области управљања финансијским 
средствима и финансијског извештавања 

Циљ програма Унапређивање знања службеника из области управљања финансијским 
средствима и финансијског извештавања 

Циљна група којој 
је програм 
намењен 

Службеници распоређени на радна места којима је у опису радног места 
обављање материјално – финансијских послова 

 

 

 

 
Област стручног 
усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 
обуке 

Информационе технологије и еУправа  

Начин 

спровођења 
стручног 
усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 

организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

Актуелне теме којима је у фокусу тумачење и примена нових или измена 
и/или допуна постојећих прописа из области информационих 

технологија и еУправе 

Циљ програма Унапређивање знања службеника из области информационих 
технологија и еУправе 

Циљна група којој 

је програм 

намењен 

Свим службеницима 

 

 

 

 
Област стручног 
усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 
обуке 

Инспекцијски надзор у области културе 

Начин 
спровођења 
стручног 

усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 
организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 

тематских целина 

Актуелне теме којима је у фокусу тумачење и примена нових или измена 

и/или допуна постојећих прописа из области инспекцијског надзора у 
области културе 

Циљ програма Унапређивање знања службеника из области инспекцијског надзора у 
области културе 

Циљна група којој 
је програм 
намењен 

Службеници на радним местима у групи за инспекцијски надзор и 
интерну контролу 

 

 

 

 

 

 

 



 
Област стручног 
усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 

обуке 

Заштита културног наслеђа 

Начин 
спровођења 
стручног 
усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 
организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

Актуелне теме којима је у фокусу тумачење и примена нових или измена 
и/или допуна постојећих прописа из области заштите културног наслеђа 

Циљ програма Унапређивање знања службеника из области заштите и промовисања 
културног наслеђа 

Циљна група којој 

је програм 
намењен 

Службеници на радним местима у сектору за културно наслеђе и 

службеници који обављају правне послове 

 

 

 

 
Област стручног 

усавршавања 

Примена прописа 

Назив програма 
обуке 

Савремено стваралаштво 

Начин 
спровођења 

стручног 
усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 
организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

Актуелне теме којима је у фокусу тумачење и примена нових или измена 
и/или допуна постојећих прописа из области савременог стваралаштва 

Циљ програма Унапређивање знања службеника из области савременог стваралаштва 

Циљна група којој 
је програм 
намењен 

Службеници на радним местима у сектору за савремено стваралаштво и 
службеници који обављају правне послове 

 

 

 
Област стручног 

усавршавања 

Култура 

Назив програма 
обуке 

Сарадња са установама културе, локалном самоуправом и 
цивилним сектором 

Начин 

спровођења 
стручног 
усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 

организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

- Подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката из 
области културе 

- Компарација законских регулатива са прописима земаља у 
окружењу 

- Јачање механизама којима се одобравају буџетска средства и 
нефинансијска подршка за реализацију програма и пројеката од 
јавног интереса 

Циљ програма Унапређивање знања и вештина службеника о сарадњи са установама 
културе, локалном самоуправом и цивилним сектором, која треба да се 
заснива на сталној, транспарентној и структурисаној комуникацији и 
редовној размени искустава, информација и мишљења. 

Циљна група којој 
је програм 

намењен 

Службеници и руководиоци у области културе 

 

 

 

 



 

 
Област стручног 
усавршавања 

Јавно информисање 

Назив програма 
обуке 

Сарадња са корисницима буџетских средстава, локалном 
самоуправом и цивилним сектором 

Начин 
спровођења 
стручног 

усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 
организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

- Подстицање програма или недостајућег дела средстава за 
финансирање, односно суфинансирање програма и пројеката из 
области јавног информисања 

- Компарација законских регулатива са прописима земаља у 
окружењу 

- Јачање механизама којима се одобравају буџетска средства и 
нефинансијска подршка за реализацију програма и пројеката од 
јавног интереса 

Циљ програма Унапређивање знања и вештина службеника о сарадњи са корисницима 
средстава, локалном самоуправом и цивилним сектором, која треба да 

се заснива на сталној, транспарентној и структурисаној комуникацији и 
редовној размени искустава, информација и мишљења. 

Циљна група којој 
је програм 
намењен 

Службеници и руководиоци у области јавног информисања 

 

 
Област стручног 
усавршавања 

Односи с верским заједницама 

Назив програма 
обуке 

Сарадња са црквама и верским заједницама 

Начин 
спровођења 

стручног 
усавршавања 

Конференције и други облици организовања стручног усавршавања 

Опис програма и 
тематских целина 

Унапређивање сарадње са црквама и верским заједницама 

Циљ програма Унапређивање знања и вештина службеника о сарадњи са са црквама и 

верским заједницама 

Циљна група којој 
је програм 
намењен 

Службеници и руководиоци у сектору за однос с верским заједницама 

 

 

 
Област стручног 
усавршавања 

Развој језичких компетенција 

Назив програма 
обуке 

Енглески језик – напредни ниво 

Начин 

спровођења 
стручног 
усавршавања 

Похађање курса 

Опис програма и 
тематских целина 

- Разумевање 
- Усмена комуникација 

- Писана комуникација 

Циљ програма Развој језичких компетенција службенка 

Циљна група којој 
је програм 
намењен 

Руководиоци и сви службеници, а нарочито службеници који раде на 
пројектима 

 

 

 

 



 

 

 

 
Област стручног 
усавршавања 

Развој језичких компетенција 

Назив програма 
обуке 

Немачки језик – напредни ниво 

Начин 
спровођења 
стручног 
усавршавања 

Похађање курса 

Опис програма и 

тематских целина 

- Разумевање 

- Усмена комуникација 
- Писана комуникација 

Циљ програма Развој језичких компетенција службенка 

Циљна група којој 
је програм 

намењен 

Руководиоци и сви службеници, а нарочито службеници који раде на 
пројектима 

 

 

 
Област стручног 
усавршавања 

Управљање пројектима 

Назив програма 

обуке 

Писање пројекта, управљање пројектима и коришћење 

средстава из пројеката 

Начин 
спровођења 
стручног 
усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 
организовања стручног усавршавања у области управљања пројектима 
и писања пројеката 

Опис програма и 
тематских целина 

Пројектно буџетирање, коришћење средстава из пројеката 
финансираних од стране ЕУ 

Циљ програма Унапређивање знања службеника у области пројектног финансирања 

Циљна група којој 

је програм 
намењен 

Руководиоци и сви службеници, а нарочито службеници који раде на 

пројектима 

 

 

 
Област стручног 
усавршавања 

Родно одговорно буџетирање 

Назив програма 
обуке 

Родно одговорно буџетрање кроз пројекте 

Начин 
спровођења 
стручног 
усавршавања 

Семинари, обуке, саветовања, конференције и други облици 
организовања стручног усавршавања у области родно одговорног 
буџетирања 

Опис програма и 
тематских целина 

Имплементација и развој родно одговорног буџетирања 

Циљ програма Унапређивање знања службеника у области родно одговорног 

буџетирања 

Циљна група којој 
је програм 
намењен 

Руководиоци и службеници, а нарочито службеници који раде на 
пројектима 

 


